Prof. Ing. Jan Jeník, CSc., Dr.h.c.:
Mnohaoborové shrnutí poznatků a racionálních názorů na problematiku Šumavy je velmi záslužné.
Je to pěkné a velmi potřebné shrnutí faktů z přírodních i humanitně orientovaných oborů, které
může pomoci všem, kdo budou znovu a znovu hájit „zdravý rozum“ při spravování a ochraně
nešťastné šumavské přírody. Knížka se povedla, jej všestranný obsah určitě přispívá k utlumení
mediální štvanice „pravých vědců“ a zelených aktivistů. Její argumenty jsou pohotově i pro všechny
zainteresované lidi kolem správy NP Šumava.
Ing. Vladimír Krečmer, CSc.:
Dostal jsem dílo o Šumavě obdivuhodného rozsahu i obsahu. Snad protistrana někdy nabude
odvahy nebušit do bubnů propagandy a bez dehonestace diskutovat nad standardními vědeckými
poznatky ...
Milovnice Šumavy
Čas od času zabrousím do nakladatelství Academia a vždy si něco pěkného odnesu, hlavně co se
týká Šumavy. Tentokrát si myslím byl můj úlovek kapitální! Knihu jsem zhruba probrala a těším se
na podrobné studium informací. Je mně 65 let a jsem velkou milovnicí Šumavy. Seniorů je na
Šumavě hodně, zvláště mimo sezónu, rovněž i rodin s malými dětmi. Zavedením zelených autobusů
jsme měli možnost zajet tam, kam nás nohy nedonesly – a letos nic, storno! Churáňov nedostupný
absolutně, jak z Modravy do Prášil ... ? Obce si stěžují, že mají málo návštěvníků – nikdo nepřijde,
pouze přijede. Prosím, nabádejte milovníky Šumavy, ať se na svých toulkách zdraví s pocestnými
a příchozími. Společensky a lidsky není nic hezčího, než se pobavit s někým, kdo vám podá
informaci o místě, kde jste ještě nebyli, nebo kam míříte, kdo je stejně utahaný jako vy, ale šťastný,
že je v přírodě. Ještě nakonec – občas si přečtu, že se konala nějaká akce na Šumavě – obnova
kapličky na Předních Paštích, výstup na býv. Juránkovu chatu. Je možné někde v předstihu o těchto
akcích dostat informaci? Odebírám časopis Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, je ještě něco
podobného? Je třeba nějaký fond, kam by se dalo přispívat na provoz nějakých akcí na Šumavě?
Děkuji Vám i Vašemu kolektivu za krásnou publikaci, přeji hodně sil do další práce a srdečně
zdravím.
Profesorka Střední lesnické školy
Šťastnou náhodou jsem se progooglovala na Vaše stránky, které se mi velmi zalíbily. Jsem
středoškolská učitelka na Střední lesnické škole... Ráda bych od Vás získala svolení užívat texty
z Vašich stránek při výuce (samozřejmě s citací). Dovolím si doporučit Vaše stránky našim
studentům a mým přátelům, kteří se mě často ptají „tak jak je to s tou Šumavou“, protože třeba
viděli Mikův film Silva Gabreta a ta idylická nota se jim přece jen nezdála OK.
Michal Toman, DiS
Pořídil jsem si 1. část Vaší publikace a jsem nadšen – střízlivý a realistický popis a pohled na věc,
se kterým se mohu jako milovník a snad i znalec Šumavy na 100 % ztotožnit. Touto cestou bych
Vám rád za tuto práci poděkoval. Do další práce přeji hodně zdaru!

